
Eierutvalg  

 
Eierutvalget behandler og gir råd i saker angående eierstyring av selskap hvor kommunen 
har eierinteresser. Eierutvalget fastsetter innhold, gjennomføring og oppfølging av årlig 
dialog/eiermøte med selskapene. Eierutvalget legger grunnlaget for etablering av en 
eierstrategi for kommunens selskaper i dialog med selskapene.  Eierutvalget behandler 
generalforsamlings/representantskapsdokumenter før generalforsamling/representantskap 
og gir råd til kommunens representant i generalforsamlingen/representantskapet. Utvalget 
fungerer som valgkomité for selskapenes styrer.  
 
Selskap som Bærum kommune eier eller har eierinteresser i er følgende:  
 

 Bærum kommunale Eiendomsselskap AS - 100 % eiet av Bærum kommune. 
Selskapets formål er å forestå eierskap og drift, kjøp og salg av fast eiendom, samt 
for øvrig forvalte selskapet midler. 

 

 Arba Inkludering AS (attføringsbedrift) - 71,5 % eiet av Bærum kommune sammen 
med Asker kommune11,8% og Akershus fylkeskommune 16,7%) . (Tidligere 
attføringsbedriftene, Løxa Utvikling AS og Mølla Kompetansesenter AS og DI-
gruppen AS.)   
Selskapets formål er å bidra til arbeidsinkludering gjennom: 
gi mennesker med behov for tilrettelegging en mulighet til å få og beholde et arbeid 
i det ordinære arbeidslivet 
gi mennesker med ulike behov mulighet til å utvikle seg og vokse gjennom 
tilrettelagt arbeid ved å delta i produksjon av varer og tjenester  
tilby kurs og opplæring innen arbeidsinkludering  

 

 Simula School of Research and Innovation AS – 14,28 % eiet av Bærum kommune. 
Selskapets formål er for Simula School of Research and Innovation AS å organisere 
og styrke forskerutdanningen i Simula-konsernet, med spesiell vekt på 
doktorgradsutdanning. Skolens oppgaver utføres i tett samarbeid med 
fagavdelingene i Simula, som består av internasjonalt ledende forskningsgrupper på 
utvalgte områder innen informasjonsteknologi. 
 

 Centro Asistencial Noruega SLU (Altea) andelsdelsselskap - 100 % eiet av Bærum 
kommune. 
Selskapets formål er å tilby rehabiliteringsplasser til Bærum kommune og andre 
hvor kommunen fremleier plasser til.  

 

 Asker og Bærum Brannvesen IKS (interkommunalt selskap) - 67 % eiet av Bærum 
kommune (sammen med Asker kommune 33%). 
Selskapets formål er på vegne av de to deltakerkommuner å dekke de to 
kommuners plikter og oppgaver etter: 
Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og 
om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med 
tilhørende forskrifter. 
Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall, jfr. §§ 43 og 44 om 

http://arba.no/
https://www.simula.no/simula-school-research-and-education
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-bo-og-behandlingssenter/altea-centro-asistencial-noruego/
http://www.abbv.no/


beredskap mot akutt forurensning. 
Lov av 17. juli 1953 om sivilforsvaret, jfr. § 15 nr 3 og 4 om forvaltning og 
vedlikehold av sivilforsvarets materiell. 
Asker og Bærum Brannvesen skal videre for begge kommuner ivareta beslektede 
alarm- og utrykningsoppgaver mv. som deltakerne har tillagt eller tillegger det og 
kan selge konsulent- og andre tjenester, samt drive kurs- og opplæringsvirksomhet 
innenfor sitt område. 

 

 Asker og Bærum Vannverk IKS (interkommunalt selskap) - 50 % eiet av Bærum 
kommune (sammen med Asker kommune 50%). 
Selskapets formål er å forestå anlegg og drift av et felles vannverk med Holsfjorden 
som vannkilde, herunder administrere og forvalte deltakernes interesser og 
rettigheter knyttet til beskyttelse og bruk av vannressursene i Holsfjorden. 

 

 Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) - interkommunalt samarbeid - 21,5 % eiet av 
Bærum kommune (sammen med Asker kommune 8% og Oslo kommune 70,5%).  
Selskapets formål er å prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transportsystem 
m.v. i henhold til revidert forprosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret datert 14. mai 
1976, eventuelle statlige pålegg og vedtak av de samarbeidende kommuner og 
overenskomst datert 21. september 1976, for med dette å oppnå en renere 
Oslofjord. 

 

 Vårt Sandvika AS - 20% eiet av Bærum kommunen 
Selskapets formål er å vitalisere Sandvika ved å initiere, markedsføre og 
gjennomføre aktiviteter, som øker byen attraktivitet som senter for kommersielle 
og kulturelle tilbud. Selskapet skal legge til rett for å delta i diskusjoner om den 
fysiske utviklingen av byen. 
 

 Visit Oslo AS -  0,52 % eiet av Bærum kommunen 
Selskapets formål er markedsføring og salg av produkter tilknyttet 
reiselivsnæringen, både utviklet i selskapet selv, og etter avtale med andre. 
Selskapet vil videre bidra til å øke inntjening og trafikk til de foretak som 
samarbeider med selskapet, både som aksjonærer og i henhold til særskilte 
samarbeidsavtaler. Selskapet kan også selge konsulenttjenester innen organisering, 
markedsføring og salg av reiselivsorienterte tjenester. Selskapet skal primært rette 
sin innsats mot det skandinaviske og prioriterte internasjonale markeder. 
 

 Filmparken AS – 0,17% eiet av Bærum kommune. 
Selskapets formål er å eie og drive utleie av fast eiendom herunder fast eiendom til 
filmproduksjon, samt hva herved står i naturlig forbindelse. 

 

 Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) – 0, 22% eiet av 
Bærum kommune (dvs eierandelen i % av eiernes egenkapitaltilskudd i KLP). 
Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger.  
Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre 
pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som 
naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet 

http://www.abvann.no/
http://www.veas.nu/home
http://sandvika-vel.no/2013/11/vart-sandvika-as-2/
http://www.visitoslo.com/no/
http://www.filmparken.no/
https://www.klp.no/person


som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av 
pensjonskasser. 

 


